Ενημερωτικό Σημείωμα

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Π.Ι.), αφού συγκέντρωσε όλα τα
στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, καθώς και τη Μελέτη
αποκατάστασης οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας (Master Plan) της Περιφέρειας
Ηπείρου για τη λίμνη, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
Α) Υπάρχει ικανός αριθμός μελετών για να στηρίξουμε την ένταξη και τη χρηματοδότηση των
έργων.
Β) Ως έργα εννοούμε το σύνολο των τεχνικών επεμβάσεων που απαιτούνται για να
ανασταλούν οι αιτίες που προκαλούν τον ευτροφισμό και επιβαρύνουν διαχρονικά το
λιμναίο σύστημα.
Γ) Προστρέξαμε στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(ΜΟΔ) και μας πρότειναν υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, το
Δήμο Ιωαννιτών, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ήδη έχει σταλεί το Σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας
προκειμένου να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό.
Δ) Από τη ΜΟΔ λάβαμε επιστολή με συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με επικεφαλής τον Κώστα
Αρβανίτη, η οποία θα υποστηρίξει τη δημιουργία του φακέλου.
Ε) Από το Master Plan προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας έργων προϋπολογισμού
16.219.200 € σε βάθος τουλάχιστον 7ετίας, που μπορεί να ενταχθεί ξεκινώντας από τώρα
στα Προγράμματα ΕΣΠΑ.
ΣΤ) Ποσό τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (36 εκ.) είναι ήδη ενταγμένα και βρίσκονται στη
φάση ανάδειξης αναδόχου για τη βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων του βιολογικού
καθαρισμού Δήμου Ιωαννιτών. Φορέας εκτέλεσης του έργου η Δημοτική επιχείρηση
ύδρευσης αποχέτευσης Ιωαννίνων Δήμος Ιωαννιτών.
Συμπερασματικά μέσα στο επόμενο 5μηνο μπορεί να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να
βρεθούν οι πρώτες πιστώσεις για την ωρίμανσή του.
Τα έργα θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών, την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονία (Δ/νση Δασών),το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται στο
Μνημόνιο Συνεργασίας και όχι από Υπουργεία ή άλλους φορείς του Δημοσίου.
Παρακαλούμε λοιπόν θερμά για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να υποστηριχθεί το σύνολο της
προσπάθειας και το μακροχρόνιο τελικό αποτέλεσμα να αποτελέσει παράδειγμα. Η
αποκατάσταση του οικοσυστήματος, παράγει υπεραξία προς όφελος του συνόλου της
κοινωνίας των Ιωαννίνων και της Ηπείρου.

